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Παρέμβαση προέδρου ΣΒΒΕ στην κλειστή
συνάντηση με Α. Merkel

«Η πραγματική οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται στο περιθώριο, με βασικά προβλήματα την παντελή

έλλειψη ρευστότητας και την υπερφορολόγηση, προβλήματα που καθημερινά μειώνουν περαιτέρω την

εύθραυστη ανταγωνιστικότητα της» τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου

Ελλάδος, (ΣΒΒΕ), Α. Σαββάκης, κατά την παρέμβαση που έκανε στην κλειστή συνάντηση εργασίας με την

καγκελάριο της Γερμανίας, Angela Merkel.

Αναλυτικά ο κ. Σαββάκης, μετέφερε στην κ. Merkel τα εξής: 

«Παρά τα αδιαμφισβήτητα θετικά επιτεύγματα της κυβέρνησης στην κατεύθυνση της δημοσιονομικής

προσαρμογής της χώρας, η πραγματική οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται στο περιθώριο, με βασικά

προβλήματα την παντελή έλλειψη ρευστότητας και την υπερφορολόγηση, προβλήματα που καθημερινά

μειώνουν περαιτέρω την εύθραυστη ανταγωνιστικότητα της. 

Εφόσον το δημοσιονομικό πρόβλημα εν πολλοίς έχει λυθεί, ο κ. Σαββάκης ζήτησε από την κα Μέρκελ, οι

Ευρωπαίοι εταίροι μας να αποδείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους προς την Ελλάδα, καθιστώντας το

χρέος μακροχρόνια βιώσιμο, έτσι ώστε να αποτελέσουν παρελθόν τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας,

αντιστρέφοντας προς το θετικό το επιχειρηματικό και επενδυτικό κλίμα, και συμβάλλοντας έτσι τα μέγιστα

στην εμπέδωση και διάδοση αισιοδοξίας για το μέλλον της χώρας, σταθερότητας και εμπιστοσύνης στις

αναπτυξιακές δυνάμεις και προοπτικές του τόπου.

Μαζί με την απαραίτητη και αναγκαία βοήθεια των Ευρωπαίων εταίρων μας για να εξέλθει το ταχύτερο

δυνατόν η χώρα από την κρίση, ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα πρέπει επιτέλους να

αναπτύξει και να εφαρμόσει, το ταχύτερο δυνατόν, ένα «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη», στο

επίκεντρο του οποίου θα τοποθετείται με σαφήνεια η παραγωγική βάση της χώρας και η βιομηχανία».
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